Zápis z porady Klubu rodičů
ze dne 22. října 2014
Přítomni: Miloš Macek, Magdalena Horáková, Kateřina Hobzová, Dana Sochorová,
Michaela Matějková, Robert Dohnal
Omluveni: : Čestmír Medek, Romana Bursová, Jana Sýsová, Zuzana Kozáková, Irena
Nováková

Program:
1. Žádosti o podporu výstav výtvarných tříd
2. Podpora doučování z matematiky
3. Informace z výjezdního zasedání učitelů
4. Podpora adaptačních kurzů
5. Odměny za mimořádné úspěchy studentů
6. Různé

Ad 1)
Prof. Pavlíček přednesl žádost o podporu výstavy výtvarné třídy IV. C částkou
35 000 Kč. Výstava má být vyústěním celoročního projektu, v požadované částce
jsou zahrnuty náklady na materiál, přípravu vernisáže a pronájem prostor, převoz
objektů a občerstvení. Zmíněná částka byla členy KRPŠ vnímána jako vysoká
(příspěvek na jednoho studenta by byl vyšší, než je jeho roční příspěvek). V diskusi
se zvažovaly další možnosti financování akce (dobrovolné vstupné, prodej prací
studentů případným zájemcům) a možnosti otevřít výstavu pro všechny studenty
školy. V souvislosti s další žádostí o příspěvek 10 000 Kč na výstavu V. C
v Galerii Prahy 3 a s představeným plánem vytvořit ve škole stálou galerii Klub
rodičů doporučil nejprve vypracovat celkovou koncepci prezentace prací výtvarníků,
z níž by jasně vyplývalo, které akce budou každoroční a které tak Klub bude moci
podporovat pravidelně, a zároveň ve výše zmíněných žádostech přesněji vyčíslit
náklady (a projednat je v rámci školy). Klub rodičů pak rozhodne o výši svých
příspěvků v co nejkratší době.
Ad 2)
Na základě žádosti Klubu rodičů se projednávání podpory doučování
matematiky zúčastnily profesorky matematiky Kaňková, Pejčochová a Moravcová.
Vysvětlily, proč jsou hodiny nepovinné matematiky potřebné (nevyrovnané a
většinou nedostačující znalosti dětí přicházejících z různých škol, což je způsobené
tím, že pro 7. ročníky ZŠ neexistuje závazný standard, a proto je rozložení učiva na

školách různé; přijímací testy nejsou potřebným filtrem, protože slabý výsledek
v testu z matematiky může být kompenzován výbornými výsledky v testech
z ostatních předmětů) a seznámily s dosavadními výsledky doučování (o hodiny je
velký zájem, navštěvují je prakticky všichni studenti a efekt potvrzují i učitelé jiných
předmětů). V diskusi bylo dále zdůrazněno, že škola si nemůže dovolit ztrácet další
studenty, kteří často neprospějí právě v přírodovědných předmětech, že na
výjezdním zasedání učitelů školy se jednalo a bude i nadále jednat o úpravách
učebních plánů, a proto žádost o podporu doučování z matematiky se týká jen
tohoto školního roku, a nakonec na námitku, že obdobné problémy přece musí řešit i
např. učitelé angličtiny a že případné žádosti o další doučování by vedly
k extrémnímu přetížení žáků, bylo odpovězeno, že tuto záležitost skutečně učitelé
řešili a dospěli k dohodě, že doučování by mělo být jen z jednoho předmětu matematiky. Paní Pěničková pak navrhla, aby se na financování nepovinné
matematiky podílela z 1/3 škola (odhad nákladů na celý školní rok je 16 000 Kč). Za
těchto podmínek pak Klub rodičů podporu doučování schválil všemi hlasy
přítomných.
Ad 3)
Ekonomka školy paní Pěničková na jednání promluvila o nedostatcích spolupráce
Klubu rodičů a školy (nekoncepčnost, nedostatečné finanční zajišťování
jednotlivých akcí samotnými organizárory). Bylo dohodnuto (v souladu s formulářem
žádosti o finanční příspěvek vytvořeným paní Horákovou, který bude vyvěšen na
webu školy), že každá žádost o příspěvek bude projednána nejprve ředitelem a
ekonomkou školy a teprve poté předložena k projednání Klubu rodičů. Zároveň škola
vypracuje seznam pravidelně pořádaných akcí.
Ad 4)
Podpora adaptačních kurzů: téma bylo přesunuto na příští jednání klubu.

Ad 5)
Odměny za mimořádné úspěchy studentů: téma bylo přesunuto na příští
jednání klubu.

Ad 6)
Třídní schůzky se budou konat 19. 11. 2014. Informace rodičům, na co mohou být
příspěvky Klubu rodičů použity (týkají se zejména návrhu na financování
nepovinných předmětů), budou přiloženy k pozvánkám.
Členové Klubu rodičů informovali ostatní o kontroverzních případech týkajících se
známkování. Pan ředitel ujistil, že učitelé jsou povinni studenty seznámit s pravidly
klasifikace na začátku školního roku, a zdůraznil, že případné porušení pravidel je
třeba řešit neprodleně přímo s ním.

Pan ředitel informoval o obnoveném vydávání školního časopisu.
Paní Pěničková sdělila, že příspěvek na organizaci maturitního plesu, který je
zahrnut mezi pravidelně podporované akce, může být letos nižší, protože škola
navýšila cenu vstupenek.

Příští porada KR se bude konat 11. února 2015.

Zapsala Kateřina Hobzová

